Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 21/2017 z 16 października 2017 r.
w sprawie: wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich,
wysokości stawek za zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich w języku obcym oraz za
zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 1842 ze zmianami) oraz §19 i 26 ust.1 w związku z §5 rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w uczelni publicznej (Dz.U. poz. 2063), ustala się następujące stawki wynagrodzenia:
§1 Stawki za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich:

Lp.

Stanowisko

Stawka
za godzinę
obliczeniową
w PLN

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy,
profesor wizytujący

98,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień doktora habilitowanego,
profesor wizytujący posiadający stopień doktora habilitowanego lub
doktora

83,00

3.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora, docent,
adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

83,00

4.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca

69,00

5.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

50,00

§2 Stawki za zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych ustala się
w zależności od posiadanych kwalifikacji na poziomie stawek ustalonych w §1. Stawki te
w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć, sytuacji finansowej danej jednostki oraz źródeł
finansowania mogą być zwiększane na zasadach określonych w Uchwale Senatu PG
nr 504/2012 z 4 lipca 2012 r. Decyzje o wysokości stawek podejmują dziekani lub
dyrektorzy/kierownicy innych jednostek organizacyjnych Uczelni we własnym zakresie,
w ramach posiadanych środków.

§3
1. Za zajęcia prowadzone w języku obcym pracownikowi może zostać przyznany dodatek
specjalny na zasadzie §19 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U.
poz. 2063), w wysokości nieprzekraczającej stawki określonej w §1 za godzinę. Dodatek
może przyznać dziekan lub dyrektor/kierownik, innej niewchodzącej w skład wydziału
jednostki organizacyjnej uczelni.
2. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczą pracowników prowadzących
lektoraty w językach obcych.
§4 Traci ważność Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 31/2009 z 5 października 2009 r.
§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. i dotyczy rozliczania zajęć
dydaktycznych począwszy od roku akademickiego 2017/2018.

--------------------------------------prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik,
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